
 

ЦПЛР - ОБЕДИНЕН  ДЕТСКИ  КОМПЛЕКС, СИЛИСТРА, ОБЩИНА СИЛИСТРА                             

ул. „Добрич” 68а  тел.086 /824046,  e-mail  odk_silistra@abv.bg 

 

Р Е Г Л А М Е Н Т 

за провеждане на  

 НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ, СТИХОТВОРЕНИЕ, РАЗКАЗ  

ГЛОБАЛНА ТЕМА “ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ – БЕЗЦЕНЕН ДАР ” 

 
 ЦЕЛИ НА КОНКУРСА, СЪПЪТСТВАЩ КОНКУРС ЗА ЕКОФОРУМ „СРЕБЪРНА , 2019“  :  

1. Да съдейства за формиране на гражданско поведение , чувство за отговорност за опазване на  

природата като засили интереса на учениците към проблемите на екологията ; 

2. Да се  популяризира уникалното природно богатство на българската  природа и природни  

забележителности ; 

3. Да предостави възможност за изява на творческите таланти на учениците в областта на 

поезията и прозата като популяризира творбите им и стимулира дарбите им. 

 Тематични направления на конкурса за литературни творби: 

„Природни забележителности - красивите кътчета на моята родина ” , „Природата – безценен дар“ , 

„ С любов и грижа за природата / Обичам животните и се грижа за тях / Моята цветна градина”, 

 
Условия за участие в конкурса за есе, стихотворение, разказ : 

1. Право на участие имат всички ученици на възраст от 7 до 19 години с представени до 3 

творби във всеки жанр. 
2. Представените литературни творби да са по тематичните направления на конкурса и да не са 

награждавани в други конкурси . 
3. Творбите да са написани на компютър и изпратени на хартиен носител, в два екземпляра. 
4. На гърба на всяка литературна творба да бъдат отбелязани следните данни:                                                        

- трите имена на автора;                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
- възраст, клас, училище, ЦПЛР, школа                                                                                                             
- точен адрес;                                                                                                                                               

- име и фамилия на учителя – адрес, e-mail, телефони за контакти. 

                                                                                                                                                         ;                                                              
-   Класирането се извършва по възрастови групи за:  

Класирането се извършва по възрастови групи за : 

І възрастова група –    I-IV клас  
ІI възрастова група -   V-VІІ клас 

ІІI възрастова група - VІІІ-ХІI клас 

 
Краен срок за изпращане - 15. 05. 2019 г.  
Творбите да се изпращат на адрес:   гр. Силистра – 7500; ул.”Добрич" №68а                     

             ЦПЛР-  Обединен детски комплекс 
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